
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
Про Програму матеріально- технічного 
забезпечення навчальних закладів 
на 2016- 2020 роки 
 

З метою забезпечення своєчасного і повного фінансування 
загальноосвітніх навчальних закладів, на виконання Указу Президента 
України 25.06.2013 року №344 «Про схвалення Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», відповідно до статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму матеріально – технічного забезпечення 
навчальних закладів на 2016- 2020 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми в 
межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 

Міський голова                                                                         В. Погорелов 

 
 
 
 
 

 



Додаток  
до рішення _________сесії 
Ужгородської міської ради 

VІ скликання 
______________ №______ 

 
 

П Р О Г Р А М А 
матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів 

на 2016-2020 роки 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 
Ініціатори розроблення Програми 

Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення Програми 

Указ Президента України від 
25.06.2013 р. № 344 «Про схвалення 
Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до  2021 
року» 

3. 
Розробник Програми 

Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

5. 
Учасники Програми 

Управління освіти Ужгородської 
міської ради, навчальні заклади 

6. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

 Бюджет міста 

8. 
Головний розпорядник коштів 

  Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

 ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

 

 14 млн. 910 тис. гривень 

  



 

1. Загальна характеристика Програми 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» на виконання Указу 
Президента України від 25.06.2013 р. № 344 «Про схвалення Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 

Програмою визначено основні завдання, які сприятимуть забезпеченню 
своєчасного і повного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Матеріальне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 
справляє вагомий вплив на якість надання освітніх послуг. Рівень 
матеріального забезпечення цих закладів є недостатнім, відсутні необхідні 
засоби навчання, не обладнані сучасні кабінети для профільного навчання 
школярів. Недостатнє матеріальне забезпечення мережі ЗНЗ призводить до 
зниження корисного соціально-економічного ефекту від освіти. Хоча в 
регіоні поступово підвищується рівень матеріального забезпечення ЗНЗ, 
ДНЗ, НВК, однак ці заходи не завжди мають систематичний характер. 
Обсяги коштів, які виділяються, не дозволяють задовольнити 
найнагальніших потреб навчальних закладів, не говорячи про модернізацію 
та оновлення матеріальної бази мережі ЗНЗ. Покращання матеріальної бази 
мережі навчальних закладів сприятиме поліпшенню якості шкільної освіти, 
індивідуалізації навчання, дозволить використовувати в навчальному процесі 
сучасні електронні навчальні матеріали, що сприятиме отриманню 
повноцінної освіти. та підготовці молодого покоління до реалізації трудового 
потенціалу в умовах постіндустріального суспільства. 

3. Мета Програми 

Покращення матеріально - технічного стану навчальних закладів, 
покращення побутового обслуговування, умов перебування дітей у 
навчальних закладах. 

4. Перелік завдань і заходів програми 

Основними завданнями та пріоритетними напрямками Програми є 
матеріально – технічне забезпечення  системи загальної середньої освіти, а 
саме: 

- створення умов для доступності дітей до якісної освіти; 



- модернізація матеріально-технічної і навчально-методичної бази 
навчальних закладів, адекватної сучасним вимогам; 

- покращення технічного стану навчальних закладів; 
- покращення умов перебування дітей у навчальних закладах. 
Програма передбачає здійснення комплексу заходів щодо проведення 

ремонту приміщень, систем опалення та водоканалізаційних мереж 
навчальних закладів, матеріально-технічного забезпечення роботи 
навчальних закладів, оснащення універсальними навчально-комп’ютерними 
класами . 

Виконання даних напрямів діяльності забезпечать реалізацію 
Програми в межах коштів, виділених на ці завдання. 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація заходів Програми сприятиме покращенню умов 
перебування дітей у навчальних закладах, здатних максимально 
задовольнити  потреби  населення у якісній освіті; забезпеченню 
комплексного розвитку доступної освіти, створенню сприятливих умов у 
навчальних закладах. 

Вирішення завдань Програми забезпечуватиметься шляхом: 
- Модернізації матеріально-технічного забезпечення роботи навчальних 

закладів; 
- Оснащення навчальних закладів сучасними навчально-комп’ютерними 

класами; 
- Підвищення якості надання освітніх послуг навчальних закладів. 

6. Фінансове забезпечення Програми 

Програма матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів на 
2016-2020 роки фінансується за рахунок коштів міського бюджету, та інших 
джерел фінансування не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми становить 14 млн. 910 тис. гривень. 

 

 

 



7. Перелік заходів, обсяги фінансування Програми 

Загальноосвітні заклади 

Термін виконання 

(роки) 
Виконавці Примітка 

№ 
п/п 

Перелік 
обладнання. які 

необхідно 
придбати 

К-сть Орійнтовна 
ціна за 
одиницю 
станом на 
жовтень 
2015р. 

(тис.грн.) 

 

 

Орієнтовна 
потреба в  
коштах  

(тис.грн.) 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Парти шкільні 1-4 
клас (комплект) 

80 17,0 1360,0 250,0 250,0 280,0 280,0 300,0  

2. Столи, стільці 
учнівські для 5-7 
класів (к/т) 

50 20,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0   

3. Столи, стільці 
учнівські для 
старших класів 
(к/т) 

200 20,0 4000,0 1300,0 1300,0 500,0 500,0 400,0   

4. Дошка шкільна 
(5т..) 

40 5,0 200,0 100,0 100,0      

5. Дошка 
інтерактивна  

25 15,0 375,0 375,0     

Управління 
освіти, 

загальноосвітні 
заклади 

  



6. Канцелярське та 
господарське 
приладдя, миючі 
засоби. 

  1120,0 280,0 220,0 

 

220,0 220,0 

 

180,0   

 Всього:   8055,0 2505,0 2070,0 1200,0 1200,0 1080,0   

  

Дитячі дошкільні заклади 

1 Меблі для дітей ясельного 
віку ( к/т)3000 

32  320,0 30,0 50,0 70,0 80,0 90,0   

2 Меблі для дітей садового 
віку  (к/т)6000 

150  1280,0 180,0 200,0 250,0 300,0 350,0   

3 Мягкий інвентар в т. ч.           
4 Подушки (шт.) 100 5600  710,0 110,0 130,0 150,0 160,0 160,0   
5 Постільна білизна (к/т) 200 5600  1520,0 220,0 230,0 250,0 360,0 460,0  
6 Обладнання для пральні 25  380,0 50,0 65,0 80,0 90,0 95,0  
7 Холодильні шафи  23  400,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0  
8 М’ясорубки 23  175,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0  
9 Електричні плити 20  350,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 

Управління 
освіти,  

дошкільні 
навчальні 
заклади 

 
10 Канцелярські та 

господарське приладдя, 
миючі засоби. 

  1720,0 250,0 300,0 350,0 400,0 420,0   

 Всього:   6855,0 995,0 1145,0 1335,0 1590,0 1790,0   

 

Секретар ради             Б.Андріїв



 


